
أولويات ومتطلبات البحث العلمي في الجزر اليمنية                           أولويات ومتطلبات البحث العلمي في الجزر اليمنية                           

) ) البحث في مجال النباتات الطبية جزيرة سقطرى نموذجا                          البحث في مجال النباتات الطبية جزيرة سقطرى نموذجا                          ((



ماهية البحث العلمي وأنماط البحوث  ماهية البحث العلمي وأنماط البحوث  : : القسم األول القسم األول 

 ماهية البحث العلمي    ماهية البحث العلمي   ––أ  أ  
 أنواع البحوث العلمية           أنواع البحوث العلمية          ––ب ب 
 البحوث األساسية           البحوث األساسية          --    ١١
 البحوث التطبيقية             البحوث التطبيقية            --    ٢٢

   فائدة وأهمية البحث العلمي        فائدة وأهمية البحث العلمي       --ج ج 



المنهجية الالزمة في البحث العلمي باليمن                    المنهجية الالزمة في البحث العلمي باليمن                     :  : ني  ني  القسم الثا     القسم الثا     

 ٠ مستلزمات البحث العلمي         -أ 
٠ مشاآل البحث العلمي     -ب 

٠) سقطرى خصوصا (  أولویات البحث العلمي في الجزر اليمنية          -ج 
بحث موضوع الطاقات التقليدية آالبترول والغاز  والطاقات:   الطاقة  – ١

٠المتجددة آالطاقة الشمسية وطاقة الرياح  
عمل إحصائيات بالمياه سطحية:   مناقشة موضوع المياه في الجزر   –  ٢

ة وموضوعوجوفية واالستفادة من الدراسات السابقة بالخطة العامة ومياه التحلي  
٠ المختلفة التحلية باستخدام الطاقات المتجددة والتكلفة للمياه المحالة بالطرق 

٠ بحوث النباتات الطبية– ٣



عمل خرائط للتيارات البحرية عمل خرائط للتيارات البحرية : :  مراآز بحوث علم البحار     مراآز بحوث علم البحار    ––  ٤٤
واستغالل ذلك لتطوير عملية الصيد والترآيز على نوعية األسماك  واستغالل ذلك لتطوير عملية الصيد والترآيز على نوعية األسماك  

..ومواسم تكاثرها وطرق التخزين المناسبة ومواسم تكاثرها وطرق التخزين المناسبة 
لتطوير إنتاجية نباتات معينة وطرق تصديرها    لتطوير إنتاجية نباتات معينة وطرق تصديرها    : :   دراسات زراعية   دراسات زراعية ––  ٥٥

فالعسل مهم وسمعته عالية وترآيز البحوث على نشر المناحل خطوة  فالعسل مهم وسمعته عالية وترآيز البحوث على نشر المناحل خطوة  
هامة والنخل آذلك والبد من التعاون مع المراآز المتخصصة آمرآز    هامة والنخل آذلك والبد من التعاون مع المراآز المتخصصة آمرآز    
النخيل التابع لجامعة حضرموت ومرآز نحل العسل التابع للجامعة  النخيل التابع لجامعة حضرموت ومرآز نحل العسل التابع للجامعة  

أما الصبر فيجب تطوير زراعته وتنظيمها وعمل البحوث لرفع  أما الصبر فيجب تطوير زراعته وتنظيمها وعمل البحوث لرفع  ٠٠ذاتهاذاتها
٠٠الكفاءة في تصدير خالصته وتحسينها       الكفاءة في تصدير خالصته وتحسينها       



إنجازات البحث العلمي في الجزر اليمنية          إنجازات البحث العلمي في الجزر اليمنية          : : القسم الثالث     القسم الثالث     

    ٠٠ الرحالت العلمية اليمنية إلى جزیرة سقطرى            الرحالت العلمية اليمنية إلى جزیرة سقطرى           ––أ  أ  
٠٠ إنجازات البحوث العلمية في مجال الصيدلة               إنجازات البحوث العلمية في مجال الصيدلة              ––ب ب 

تأثير خالصة الصبر في تسريع عملية                  تأثير خالصة الصبر في تسريع عملية                  أربعة أبحاث األول عن            أربعة أبحاث األول عن            
التئام الجروح والثاني عن التأثير الحامي ضد تليف الكبد                                التئام الجروح والثاني عن التأثير الحامي ضد تليف الكبد                                
لخالصة القمحين وهناك بحثين آخرين عن فاعلية بعض                               لخالصة القمحين وهناك بحثين آخرين عن فاعلية بعض                               

٠٠الخالصات آمضادات للبكتيريا                 الخالصات آمضادات للبكتيريا                 



البحث العلمي في مجال النباتات الطبية آفاقه           البحث العلمي في مجال النباتات الطبية آفاقه            :  : رابع  رابع  القسم ال القسم ال 
))جزیرة سقطرى    جزیرة سقطرى    ( ( ومستقبله     ومستقبله     

 طرائق الكشف عن أدویة من مصادر نباتية       طرائق الكشف عن أدویة من مصادر نباتية      ––أ أ 
 نوع من النباتات الزهریة یزدان بها العالم              نوع من النباتات الزهریة یزدان بها العالم             ٢٦٥٠٠٠٢٦٥٠٠٠   هناك  هناك یقدر أن  یقدر أن  

ولم یدرس من هذه األنواع الكثيرة دراسة وافية تتقصى ترآيباتها          ولم یدرس من هذه األنواع الكثيرة دراسة وافية تتقصى ترآيباتها          
..ةةالكيميائية وقيمتها الطبية سوى أقل من نصف واحد في المئ      الكيميائية وقيمتها الطبية سوى أقل من نصف واحد في المئ      

طرائق یمكن تطبيقها في اختيار نباتات للدراسات الدوائية          طرائق یمكن تطبيقها في اختيار نباتات للدراسات الدوائية          ****
  ٠٠ النباتات عشوائيا من بقعة فيها تنوع بيولوجي وافر      النباتات عشوائيا من بقعة فيها تنوع بيولوجي وافر     تم جمعتم جمعأن یأن ی  --  ١١

ولكن لسوء الحظ ال تظفر هذه البحوث العشوائية إال بعدد قليل نسبيا            ولكن لسوء الحظ ال تظفر هذه البحوث العشوائية إال بعدد قليل نسبيا            
من اإلمكانات الدوائية الجدیدة           من اإلمكانات الدوائية الجدیدة           

  ٠٠) ) التاآسول هو استثناء بارز في هذه الطریقة        التاآسول هو استثناء بارز في هذه الطریقة        ( ( 



 ، يختار الباحثون بها    ، يختار الباحثون بها   برامج البحث القائمة على صالت القربى        برامج البحث القائمة على صالت القربى          --  ٢٢
نباتات وثيقة القرابة ويعرف أنها تنتج مرآبات مفيدة نباتات وثيقة القرابة ويعرف أنها تنتج مرآبات مفيدة 

) .) .وهي الطريقة التي اعتمدناها في رحلتنا إلى الجزيرة وهي الطريقة التي اعتمدناها في رحلتنا إلى الجزيرة ( ( 
نباتات التي نباتات التي الال يختار الباحثون   يختار الباحثون  ))البيئي   البيئي   ( (   برامج المسح اإلیكولوجي   برامج المسح اإلیكولوجي     --  ٣٣  

تعيش في بيئة طبيعية معينة أو التي تظهر خصائص تدل على أنها    تعيش في بيئة طبيعية معينة أو التي تظهر خصائص تدل على أنها    
تنتج جزيئات قادرة عل إحداث تأثير في الحيوانات فقد يرآز  تنتج جزيئات قادرة عل إحداث تأثير في الحيوانات فقد يرآز  
الجامعون اهتمامهم ، مثال، على عينات يبدو أنها منيعة من افتراس الجامعون اهتمامهم ، مثال، على عينات يبدو أنها منيعة من افتراس 

ميائية  ميائية  الحشرات لها إذ أن هذه المناعة تنبؤ بأن نباتا ما قد ينتج موادا آي الحشرات لها إذ أن هذه المناعة تنبؤ بأن نباتا ما قد ينتج موادا آي 
..سامةسامة

 الذي يفترض أن االستخدامات المحلية قد   الذي يفترض أن االستخدامات المحلية قد  المدخل النباتي البشري      المدخل النباتي البشري        --  ٤٤
  ٠٠تمنحنا إشارات قوية للفعاليات البيولوجية لهذه النباتات   تمنحنا إشارات قوية للفعاليات البيولوجية لهذه النباتات   



آيف یختار خبراء النبات البشري المجتمعات التي یدرسونها ؟            آيف یختار خبراء النبات البشري المجتمعات التي یدرسونها ؟            
 رآزت الجهود على المجتمعات التي تحوز ثالث خصائص     رآزت الجهود على المجتمعات التي تحوز ثالث خصائص    

أن تكون المجتمعات قائمة في منطقة متنوعة نباتيات فلوريا مثل  أن تكون المجتمعات قائمة في منطقة متنوعة نباتيات فلوريا مثل    أوالها أوالها   
 فهذا التنوع يزيد عدد النباتات  فهذا التنوع يزيد عدد النباتات ٠٠الغابات المطيرة مداريا أو سقطرى الغابات المطيرة مداريا أو سقطرى 

المتاحة بصورة دراماتية ومن ثم يرفع من استخدام النباتات ذات  المتاحة بصورة دراماتية ومن ثم يرفع من استخدام النباتات ذات  
٠٠الجزيئات الفعالة صيدالنيا   الجزيئات الفعالة صيدالنيا   

  أن المجتمعات يجب أن تبقى في المنطقة أجياال عديدة أن المجتمعات يجب أن تبقى في المنطقة أجياال عديدة ثاني الخصائص      ثاني الخصائص      
فالمجموعات التي قطنت في مكان واحد فترة طويلة يفترض أنه قد  فالمجموعات التي قطنت في مكان واحد فترة طويلة يفترض أنه قد  

  أتيحت لها فرصة آافية الستكشاف النباتات المحلية وتجربتها   أتيحت لها فرصة آافية الستكشاف النباتات المحلية وتجربتها   



من التقاليد الراسخة لهذه الثقافات           من التقاليد الراسخة لهذه الثقافات            فهي أنه     فهي أنه    ثالثة الخصائص     ثالثة الخصائص     أما  أما  
أن ينقل المعالجون معارفهم عن النبات من جيل إلى جيل                                   أن ينقل المعالجون معارفهم عن النبات من جيل إلى جيل                                   
ويكون ذلك عادة من خالل تالميذ لهم فاالستخدام الثابت                           ويكون ذلك عادة من خالل تالميذ لهم فاالستخدام الثابت                           
المطرد لنوع معين من النبات في عالج مرض ما عبر آالف                 المطرد لنوع معين من النبات في عالج مرض ما عبر آالف                 
األعوام يولد معلومات تكاد تلك الناتجة من التجارب                           األعوام يولد معلومات تكاد تلك الناتجة من التجارب                           

).).اإلآلينيكية       اإلآلينيكية       (  (  السريرية   السريرية   



  ٢٠٠٥٢٠٠٥ الوضع الدوائي في العالم بعد العام    الوضع الدوائي في العالم بعد العام   ––ب  ب  
    ٠٠وضرورة البحث عن أدویة جدیدة      وضرورة البحث عن أدویة جدیدة      

االنضمام الى منظمة التجارة العالمية إیجابياته وسلبياته                االنضمام الى منظمة التجارة العالمية إیجابياته وسلبياته                  --    ١١

التوصيات المقترحة لحل هذه المشكلة          التوصيات المقترحة لحل هذه المشكلة            --    ٢٢
 استغالل الفترة االنتقالية المتاحة األطوال أجًال وفق ما تسمح                              استغالل الفترة االنتقالية المتاحة األطوال أجًال وفق ما تسمح                             --    أأ

. . به شروط االتفاقية      به شروط االتفاقية      



: : في مجال األبحاث والتقنية    في مجال األبحاث والتقنية      --ب ب 
نوات  نوات   تقوية األبحاث الدوائية والتطوير التقني الذاتي خالل حقبة العشر س   تقوية األبحاث الدوائية والتطوير التقني الذاتي خالل حقبة العشر س  --  ١١

. . القادمةالقادمة
 حكومي   حكومي   المساهمة الجماعية المادية والفنية من قبل المصانع الدوائية وبدعم   المساهمة الجماعية المادية والفنية من قبل المصانع الدوائية وبدعم  --٢٢

  إلقامة وتشغيل مراآز لألبحاث الدوائية وترآيز اهتمامها على األمراض  إلقامة وتشغيل مراآز لألبحاث الدوائية وترآيز اهتمامها على األمراض  
. . المستوطنة في الدول النامية المستوطنة في الدول النامية 

 لتشكل  لتشكل  النظر بجدية إلى األبحاث التي تمت في هذا المجال وإمكانية تطبيقها  النظر بجدية إلى األبحاث التي تمت في هذا المجال وإمكانية تطبيقها --  ٣٣
. . بداية انطالقة لعمل هذه المراآزبداية انطالقة لعمل هذه المراآز

 تخصصية في  تخصصية في وقد يتسع مجال االنتفاع بتلك الموارد والخبرات ليمتد إلي استخدامات      وقد يتسع مجال االنتفاع بتلك الموارد والخبرات ليمتد إلي استخدامات      ..
مجال الدواء وأيضا في غير الدواء  مجال الدواء وأيضا في غير الدواء  

سبات  سبات  مثل مستحضرات التجميل، والعطور، ومعالجة الشعر، ومواد التحلية، ومك    مثل مستحضرات التجميل، والعطور، ومعالجة الشعر، ومواد التحلية، ومك    
..الطعم والرائحة، ومبيدات اآلفات البيولوجية، وغير ذلك   الطعم والرائحة، ومبيدات اآلفات البيولوجية، وغير ذلك   

  



..في مجال اإلنتاج في مجال اإلنتاج   --ج ج 
::مجال السياسة الدوائيةمجال السياسة الدوائيةفي في   --د د 

التأآيد على الدول األعضاء مراعاة النقاط التالية بخصوص                           التأآيد على الدول األعضاء مراعاة النقاط التالية بخصوص                           
::اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية               اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية               



  ٠٠نماذج عملية عربية ألدویة مكتشفة من أصل نباتي   نماذج عملية عربية ألدویة مكتشفة من أصل نباتي   
التكلفة األولية للبحث عن أدویة جدیدة وضرورة دعمها وجدواها             التكلفة األولية للبحث عن أدویة جدیدة وضرورة دعمها وجدواها             

  ٠٠االقتصادیة   االقتصادیة   
عندما نتحدث عن البحث عن أدوية جديدة فيجب أن نعلم الممول أن نسبة       عندما نتحدث عن البحث عن أدوية جديدة فيجب أن نعلم الممول أن نسبة       

 على أحسن األحوال أي أن  على أحسن األحوال أي أن ١٠١٠ : :١١ أو  أو ٢٠٢٠ : :١١الوصول لدواء ما هي الوصول لدواء ما هي 
آل عشرة نباتات قد تدرس دراسة وافية قد نصل منها إلى مرآب آل عشرة نباتات قد تدرس دراسة وافية قد نصل منها إلى مرآب 
مرشد وهذا الكالم ليس سيئا بالنسبة لألرباح المستقبلية فالدراسات مرشد وهذا الكالم ليس سيئا بالنسبة لألرباح المستقبلية فالدراسات 

  ٥٠٠٠٥٠٠٠األولية لنبتة ما حتى نصل إلى مرحلة المرآب المرشد تكلف   األولية لنبتة ما حتى نصل إلى مرحلة المرآب المرشد تكلف   
مدة مدة دوالر لكل نبتة ما بين تكاليف المواد الكيميائية وأتعاب الباحثين ل    دوالر لكل نبتة ما بين تكاليف المواد الكيميائية وأتعاب الباحثين ل    

سنة أو سنتين حسب سرعة البحث ويفضل البدء بعمل تجارب على سنة أو سنتين حسب سرعة البحث ويفضل البدء بعمل تجارب على 
مجموعة من النباتات فذلك يخفض التكاليف  مجموعة من النباتات فذلك يخفض التكاليف  



السيناریوهات المتوفرة لتطویر البحث في مجال        السيناریوهات المتوفرة لتطویر البحث في مجال        
النباتات الطبية بالجزر اليمنية    النباتات الطبية بالجزر اليمنية    

استمرار الوضع الحالي مع بعض ا لتعدیالت            استمرار الوضع الحالي مع بعض ا لتعدیالت            ::السيناریو األول           السيناریو األول           
إنشاء معمل لعلم النبات والعقاقير بالجزیرة            إنشاء معمل لعلم النبات والعقاقير بالجزیرة            : : السيناریو الثاني         السيناریو الثاني         
إنشاء حدیقة نباتية ومرآز أبحاث علم نبات            إنشاء حدیقة نباتية ومرآز أبحاث علم نبات            : : السيناریو الثالث        السيناریو الثالث        

٠٠) )  سياحي    سياحي   ––علمي علمي (  (  



هذا باإلضافة الى      هذا باإلضافة الى      ٢٢٠٠٠٢٢٠٠٠المساحة البنائية اإلجمالية                 المساحة البنائية اإلجمالية                 ٣٦٠٠٣٦٠٠
% % ٢٠٠٢٠٠ متر مربع آمواقف للسيارات وما يعادل                  متر مربع آمواقف للسيارات وما يعادل                 ٢٥٩٠٠٢٥٩٠٠

 متر مربع وبالتالي يصبح                متر مربع وبالتالي يصبح               ١٤٦٠٠١٤٦٠٠آمساحة خضراء أي       آمساحة خضراء أي       
 متر مربع إذ     متر مربع إذ    ٢١٩٠٠٢١٩٠٠المشروع آكل على مساحة تقدر ب           المشروع آكل على مساحة تقدر ب           

                                                                  ٠٠سيتم البناء على ثالثة طوابق                   سيتم البناء على ثالثة طوابق                   
              

أما التكلفة التقريبية لمشروع من هذا النوع فهي ستة ماليين                       أما التكلفة التقريبية لمشروع من هذا النوع فهي ستة ماليين                       
٠٠دوالر تقريبا    دوالر تقريبا    



٣٢٩٣٢٩اإلدارةاإلدارة
٤٠٠٤٠٠مسرح في الهواء الطلقمسرح في الهواء الطلق

١٥١١١٥١١المكتبة و الدراسات  المكتبة و الدراسات  
٦٠٦٦٦٠٦٦المعارض والمتحف  المعارض والمتحف  

١٢٢٩١٢٢٩مرآز وقاعة المؤتمراتمرآز وقاعة المؤتمرات

٣١٦١٣١٦١مرآز األبحاث والمختبرات  مرآز األبحاث والمختبرات  
المساحة باألمتار المربعةالمساحة باألمتار المربعةاسم الجزئية اسم الجزئية 



%%٢٠٢٠مساحة حرآةمساحة حرآة
١٤٩٢١٤٩٢خدمات عامةخدمات عامة

١٢٠٠١٢٠٠المستنبتات الزجاجية  المستنبتات الزجاجية  
١١٤٠١١٤٠الفندقالفندق
١٨٩٣١٨٩٣السكنالسكن

المساحة باألمتار المربعةالمساحة باألمتار المربعةاسم الجزئية اسم الجزئية 



ج لنباتات مقترحة إلجراء األبحاث عليها      ج لنباتات مقترحة إلجراء األبحاث عليها      ذ ذ نما نما 
Sterculia africana ssp: Sterculia africana ssp: 

socotranumsocotranum   ))بوهنيبوهني((  :   : 
يعد النبات من أكرب األشجار ذات قلف يعد النبات من أكرب األشجار ذات قلف 
بين اللون ومثار صفراء وتتميز نباتات     بين اللون ومثار صفراء وتتميز نباتات     
هذا اجلنس بوجود قلوانيات ذات         هذا اجلنس بوجود قلوانيات ذات         

قيمة دوائية  قيمة دوائية  



Boswellia ameeroBoswellia ameero ) ) أمعريو  أمعريو  (( :  :   

شجرة كبرية هلا قلف لني وقشور كثرية حتتوي      شجرة كبرية هلا قلف لني وقشور كثرية حتتوي      
على إفراز حامضي له رائحة عطرية     على إفراز حامضي له رائحة عطرية     
ويتجمد اإلفراز مكونا بلورات هلا طعم  ويتجمد اإلفراز مكونا بلورات هلا طعم  
اللبان ، ويستعمل اإلفراز كمهدئ     اللبان ، ويستعمل اإلفراز كمهدئ     
للسعال ويرجع ذلك على األغلب لوجود       للسعال ويرجع ذلك على األغلب لوجود       

تريبينات أحاديةتريبينات أحادية



Dracaena cinnabariDracaena cinnabari ) ) دم األخوين  دم األخوين  ((::  

أشهر نباتات اجلزيرة على اإلطالق رغم أنه     أشهر نباتات اجلزيرة على اإلطالق رغم أنه     
غري متوطن هبا ، ينتج هذا النبات عند   غري متوطن هبا ، ينتج هذا النبات عند   
جرحه سائل أمحر يتجمد على شكل         جرحه سائل أمحر يتجمد على شكل         
بلورات محراء يعد من أشهر صادرات    بلورات محراء يعد من أشهر صادرات    
اجلزيرة حيث يستخدم كراتنج صباغي   اجلزيرة حيث يستخدم كراتنج صباغي   

٠٠وكعالج لبعض أمراض اللثة والنساء  وكعالج لبعض أمراض اللثة والنساء  
وقد متت يف دراسات حديثة فصل      وقد متت يف دراسات حديثة فصل      
العديد من الفالفونيدات ذات التأثري  العديد من الفالفونيدات ذات التأثري  

املتنوع ، وهناك رسائل جامعية املتنوع ، وهناك رسائل جامعية البيولوجي  البيولوجي  
مت مجعه من أعايل  مت مجعه من أعايل  ٠٠يف هذا املوضوع   يف هذا املوضوع   

  ٠٠منطقيت ديكسم ومومي    منطقيت ديكسم ومومي    



Jatropha unicostataJatropha unicostata
وهو نبات شجريي تابع للعائلة    وهو نبات شجريي تابع للعائلة    
السوسبية وعند جرح النبات خيرج     السوسبية وعند جرح النبات خيرج     
منه سائل لزج مائل للون الربتقايل منه سائل لزج مائل للون الربتقايل 
ويشتهر جنس هذا النبات بوجود        ويشتهر جنس هذا النبات بوجود        
مواد كيميائية من نوع تربينات   مواد كيميائية من نوع تربينات   

 وقد نشر حبث عنه كمضاد      وقد نشر حبث عنه كمضاد     ٠٠الثنائيةالثنائية
٠٠للطفيليات للطفيليات 



Cassia soctranaCassia soctrana
ينتمي هذا النبات إىل   ينتمي هذا النبات إىل   : : السنا السقطري السنا السقطري 

العائلة القرنية من جنس السنا وهو     العائلة القرنية من جنس السنا وهو     
جنس يتميز بتواجد مركبات     جنس يتميز بتواجد مركبات     
االنثراكينون املسهلة واملضادة   االنثراكينون املسهلة واملضادة   

 وأسفر الفحص    وأسفر الفحص   ٠٠للبكترييا للبكترييا 
الكيميائي األويل عن تواجد مركبات      الكيميائي األويل عن تواجد مركبات      
من نوع االنثراكينون اجلليكوزيدية   من نوع االنثراكينون اجلليكوزيدية   
تشبه املركبات املتواجدة يف نبات   تشبه املركبات املتواجدة يف نبات   
السنامكي الذي يستعمل كشربة  السنامكي الذي يستعمل كشربة  
للديدان وقد مت مجعه من منطقيت      للديدان وقد مت مجعه من منطقيت      

عايهفت ومومي  عايهفت ومومي  



Aloe perryiAloe perryi : : الصرب السقطري     الصرب السقطري     
 من أشهر نباتات اجلزيرة و خالصته من أشهر           من أشهر نباتات اجلزيرة و خالصته من أشهر          
صادراهتا حيث خيرج سائل أصفر نتيجة        صادراهتا حيث خيرج سائل أصفر نتيجة        
جلرح األوراق ، ويستعمل هذا السائل          جلرح األوراق ، ويستعمل هذا السائل          
كمساعد قوي اللتئام اجلروح حيث متت   كمساعد قوي اللتئام اجلروح حيث متت   

جتربته داخل معامل الكلية    جتربته داخل معامل الكلية    
وأسفر الكشف املبدئي عن تواجد مركبات      وأسفر الكشف املبدئي عن تواجد مركبات      
االنثراكينون اليت تستعمل كملني ومسهل      االنثراكينون اليت تستعمل كملني ومسهل      
وكذلك وجود اللعابيات اليت تستعمل يف       وكذلك وجود اللعابيات اليت تستعمل يف       
مستحضرات التجميل كمساعد قوي على    مستحضرات التجميل كمساعد قوي على    
منو الشعر ومضاد للقشرة ، ويستعمل     منو الشعر ومضاد للقشرة ، ويستعمل     
شعبيا كمضاد ملرض البهاق مم يشجع على    شعبيا كمضاد ملرض البهاق مم يشجع على    
دراسة تأثريه على الفطريات وقد مت مجعه         دراسة تأثريه على الفطريات وقد مت مجعه         

من منطقيت ديكسم وديدجنهن    من منطقيت ديكسم وديدجنهن    



Dendrosicyos soctranusDendrosicyos soctranus
أحد النباتات الشجرية اهلامة أحد النباتات الشجرية اهلامة : : قمحني  قمحني  

التابعة للعائلة القرعية ويعد من أندر التابعة للعائلة القرعية ويعد من أندر 
نباتات سقطرى على اإلطالق ،      نباتات سقطرى على اإلطالق ،      
حيث ال يتواجد يف أي مكان آخر   حيث ال يتواجد يف أي مكان آخر   
وقد مت عمل جتارب أثبتت وجود        وقد مت عمل جتارب أثبتت وجود        
مركبات القرعني اليت تشتهر بتأثريها    مركبات القرعني اليت تشتهر بتأثريها    
املضاد لتليف الكبد والكبد الوبائي    املضاد لتليف الكبد والكبد الوبائي    
وتأثرياهتا املضادة لألورام وذلك يف وتأثرياهتا املضادة لألورام وذلك يف 

..مشروع حبث طاليب مشروع حبث طاليب 



Boswellia oblongataBoswellia oblongata  Bruseraceae Bruseraceae 

وهو نبات شجري ينتج اللبان ، وهو       وهو نبات شجري ينتج اللبان ، وهو       
أحد النباتات اليت جتري عليها    أحد النباتات اليت جتري عليها    
األحباث الطبية لدراسة تأثريه كعالج األحباث الطبية لدراسة تأثريه كعالج 
مفيد للمعدة و مت مجعه من ديكسم     مفيد للمعدة و مت مجعه من ديكسم     

وديدجنهن   وديدجنهن   



Commiphora ornifoliaCommiphora ornifolia

وهو أحد النباتات الشجرية     وهو أحد النباتات الشجرية     :  :  املر املر 
تستعمل   تستعمل     اليت تنتج راتنجاتاليت تنتج راتنجات

كمضاد للطفيليات مثل  كمضاد للطفيليات مثل  
البلهارسيا والدودة الكبدية ،  البلهارسيا والدودة الكبدية ،  
ومن اجلدير بالذكر أنه مت إنتاج  ومن اجلدير بالذكر أنه مت إنتاج  
دواء مضاد للبلهارسيا من أحد      دواء مضاد للبلهارسيا من أحد      
أنواع املر األخرى مما يشجع      أنواع املر األخرى مما يشجع      
على استقصاء املنافع املتواجدة      على استقصاء املنافع املتواجدة      
يف املر السقطري الذي مجعناه  يف املر السقطري الذي مجعناه  

  ٠٠من منطقيت ديدجنهن ومومي     من منطقيت ديدجنهن ومومي     



Dorstenia gigasDorstenia gigas

وهو أحد النباتات املتشحمة     وهو أحد النباتات املتشحمة     :  :  الكرتب الكرتب 
اليت ال تتواجد إال يف سقطرى وقد      اليت ال تتواجد إال يف سقطرى وقد      
قام الباحثون حديثا بفصل العديد    قام الباحثون حديثا بفصل العديد    
من الكومارينات النافعة يف عالج  من الكومارينات النافعة يف عالج  

٠٠األمراض اجللدية منه األمراض اجللدية منه 



Croton soctanusCroton soctanus

أكثر النباتات الشجريية انتشارا يف اجلزيرة بالقرب من السواحل          أكثر النباتات الشجريية انتشارا يف اجلزيرة بالقرب من السواحل          :  :  مترر   مترر   
وعلى ارتفاعات منخفضة وهو تابع للعائلة السوسبية اليت تشتهر                        وعلى ارتفاعات منخفضة وهو تابع للعائلة السوسبية اليت تشتهر                        

بالتربينات الثنائية     بالتربينات الثنائية     



Adenium obseum ssp: soktanumAdenium obseum ssp: soktanum

يشتهر هذا النبات الشجريي بساقه  يشتهر هذا النبات الشجريي بساقه  : : تريمو  تريمو  
املنتفخة املتضخمة واليت حتتوي على سائل      املنتفخة املتضخمة واليت حتتوي على سائل      
شفاف شديد املرارة نظرا الحتوائه على     شفاف شديد املرارة نظرا الحتوائه على     
اجلليكوزيدات القلبية املعروفة    اجلليكوزيدات القلبية املعروفة    
بالكاردينواليدات وهي جليكوزيدات تؤثر          بالكاردينواليدات وهي جليكوزيدات تؤثر          
على عضلة القلب ويعد هذا النبات من   على عضلة القلب ويعد هذا النبات من   
النباتات السامة و قد مت مجعه من منطقيت   النباتات السامة و قد مت مجعه من منطقيت   
ديكسم ومومي وهو ال يتواجد يف مكان          ديكسم ومومي وهو ال يتواجد يف مكان          

  ٠٠آخر من العامل   آخر من العامل   


